Zápisnica
zo zasadnutia poslaneckého Výboru MČ č. 1 Staré Mesto, Hliny I-IV, Hliny VIII. a Malá
Praha, konaného dňa 05.04.2018
Prítomní poslanci:
PaedDr. Ľudmila Chodelková
MUDr. Peter Durmis
Mgr. Martin Matejko - MP
Neprítomní a ospravedlnení:
MUDr. Peter Bačinský
MUDr. Róbert Ficek
MUDr. Juraj Popluhár, PhD., MBA
Prítomní občania a zástupca MP:
príloha - prezenčná listina
Program:
1. Privítanie prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia
3. Záver
1. Privítanie
Ľudmila Chodelková privítala prítomných.
2. Podnety občanov a diskusia:
Pani Sirocká



Žiada o odpoveď, kedy bude dokončené detské ihrisko Puškinova ulica, ktoré sa
začalo budovať a nie je dokončené.
Taktiež žiada odpoveď či nové osvetlenie na Hlinách III. a VIII. bude funkčné a
dokončené a či sa upraví okolie po výkopových prácach.
Pán Fišera



Opätovne ponúka spolu s pánom Buchelom mestu pomoc pri čistení parkovísk a
čiarovaní parkoviska na Hlinách VIII. Lichardova ulica.



Schodisko ku Saleziánom: pán Fišera po konzultácii konštatuje, že nátery použité na
toto schodisko, aj pri následných opravách sú nevhodné, používanie schodiska je
pomerne nebezpečné, bolo tam už viacero úrazov spôsobených na uvoľnených
obkladových doskách.
Navrhuje: - schodisko úplne očistiť od pôvodného obkladu aj s podkladnou maltou,
- použiť advézny môstik,
- na obklad použiť betónové výrobky (obrubníky, dlažby a pod.), ktoré sú
vlastnosťami veľmi blízke nosnej konštrukcii schodiska.



Občania žiadajú, aby na Hlinách VIII. boli vyznačené miesta pre kontajnery, (napr.
žlté čiarovanie), aby ich občania nemuseli sami sťahovať na stojiská, ktoré by na to
mali byť určené.



Občania žiadajú, aby sa na Hlinách VIII. vyriešil problém s parkovaním návštev, ktoré
keď napríklad prídu počas víkendu na návštevu nemajú kde zaparkovať. Riešením by
mohlo byť nainštalovanie parkovacieho automatu. Mesto by malo osloviť parkovaciu
spoločnosť a vyriešiť tento problém.
.

Pán Baričík, Straka


Rázusová ulica, prebehlo čistenie, ale len po strede ulice, občania opätovne žiadajú,
aby pred čistením boli upovedomení a dokážu zariadiť aby na ulici nestáli autá a ulica
bola kompletne vyčistená.



Občania žiadajú, aby pod schodiskom na Rázusovej ulici bol odstránený neporiadok,
ktorý sa tam počas zimy nazhromaždil. Žiadajú o pravidelné čistenie tohto priestoru..

Vypracovala: Ľ. Chodelková

